
Zajęcia j. angielski 11.05.2020r. 

Zajęcia dla grup: Biedronki i Jeżyki 

1. Lekcja online: https://youtu.be/UHWWibVBc6Q  

2. Vocabulary (słownictwo – wymowa znajduje się w lekcji online): 

PIANO – FORTEPIAN 

CELLO – WIOLONCZELA 

GUITAR – GITARA 

DRUMS – PERKUSJA 

VIOLIN – SKRZYPCE 

FLUTE – FLET 

BASS – GITARA BASOWA 

3. Musical instruments Quiz: 

Try to recognize as many instruments as possible. In order to do that, listen to the 

clip below, but try not to look at the screen. (Spróbuj rozpoznać jak najwięcej 

instrumentów. Aby wykonać to zadanie, posłuchaj klipu znajdującego się poniżej, lecz 

postaraj się nie spoglądać na ekran w czasie odsłuchu). 
https://www.youtube.com/watch?v=WV63aVMnyMA 

4. Circle these instruments that we spoke about in today’s lesson. Then colour the 

picture. (Otocz pętlą te instrumenty, które poznaliśmy w czasie dzisiejszej lekcji. 

Następnie pokoloruj obrazek.) 

https://youtu.be/UHWWibVBc6Q
https://www.youtube.com/watch?v=WV63aVMnyMA


 



Zajęcia dla grup: Kaczuszki, Kotki, Tygryski, Rybki, Żabki, Koziołeczki 

1. Lekcja online: https://youtu.be/Mag7zvm6nx8  

2. Vocabulary (słownictwo – wymowa znajduje się w lekcji online): 

CORNFLOWER – CHABER 

CAMOMILE – RUMIANEK 

SHAMROCK – KONICZYNA 

POPPY – MAK POLNY 

LILY OF THE VALLEY - KONWALIA 

3. Przypomnienie liczebników w piosence „How many fingers?” 
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg&list=LLQa2PmWaLpTn8n-

S6FKzfHw&index=43&t=12s 

4. Propozycja pracy plastycznej „Meadow flowers”: 

Try to create a Meadow using your favourite technique. (Spróbuj stworzyć łąkę 

używając swojej ulubionej techniki plastycznej.) 

5. Zabawa ruchowa „Flowers” – look at the picture and do an exercise. Spójrz na zdjęcie 

kwiata, które pokazuje rodzic i wykonaj odpowiednie ćwiczenie (rodzic wskazuje 

dziecku, jakie ćwiczenie ma wykonać): 
 

cornflower (chaber) – hands up (podnieś ręce do gory) 

camomile (rumianek) – turn around (obróć się dookoła) 

poppy (mak) – clap your hands two times (klaśnij w ręce dwa razy) 

shamrock (koniczyna) – clap your hands once (klaśnij jeden raz w ręce) 

lily of the Valley (konwalia) – sit down (usiądź) 

Poniżej znajdują się zdjęcia kwiatów (można je wydrukować lub pokazać na ekranie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Mag7zvm6nx8
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg&list=LLQa2PmWaLpTn8n-S6FKzfHw&index=43&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg&list=LLQa2PmWaLpTn8n-S6FKzfHw&index=43&t=12s


 

 

 

 

 

 

  

 


